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Szentirmai Mária 
(1953, Komárom): 

2000 óta Győrben él 
férjével. Lánya, fia, uno-

kája Pesten él. Az ELTE-n 
magyar–orosz tanári és 

orosz tanári diplomát 
szerzett, a Bálint György 

Újságíró Akadámián 
újságíróit. Volt tanár, 

főszerkesztő a komá-
romi helyi televíziónál, 
a tatabányai főiskolán 

karrieriroda-vezető. 
Három önálló verseskö-

tete jelent meg és egy 
novellás. Saját szavaival: 

„őrzőim a Duna, fák, 
templomok, lovak, és 

persze a családom”.
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A falióra
Szerette a régiségeket. Kinyitotta a vitrint, nézte, ma melyik csészét válassza. A zöld- vagy 

a kékmintásat. Az esti film sokáig tartott, duplát főz magának, ezért inkább a nagyobb teásat 
vette ki. Ez is herendi. Most is ugyanúgy bámulta az apró piros, kék virágokat és a hatalmas li-
lát, mint mindig. Kávéját a számítógépe mellé tette, és elkezdte beírni a keresőbe a megszokott 
szavakat. Gyakorlott szemmel nézte a fotókat, már ki tudta szűrni a hamisítványokat, az erede-
ti barokk megnevezés alatt megbújó tákolmányokat, az ízléstelen átfestéseket. Egyre kevesebb 
a valóban értékes holmi. A régiségpiacok is inkább ócskapiacokká váltak.

Nem is tudja, pontosan mikor kezdődött ez a gyűjtőszenvedélye. Sokáig, nagyon sokáig 
könnyedén megvált egy-egy örökölt bútortól, ékszertől, amik most szellemként kísértik. Úgy 
néz rá egy fekete zongora, egy kristálycsillár, mint a hűséges kutya, akit kidobtak az autóból 
az út szélére. Azzal mentegette magát, hogy a fiatalok mindig, minden korban a változásban 
hittek, mintha az lenne a fejlődés egyedüli kulcsa. Költözés egyik lakásból, egyik városból a 
másikba, öt évente új munkahely, vagy vállalkozás, esetleg startup. Semmiből létrehozni vala-
mit, kreatívnak, innovatívnak lenni!

Becsukta szemét. Minden úgy történt, ahogy akarta. Beleült a hatalmas karosszékbe, maga 
alá húzta lábát, ahogy gyerekkorában szokta. Kezébe vette a herendi csészét, nézte az apró 
zöld leveleket, a piros, kék és lila virágokat. A kávénak egészen más az illata, íze így, mint 
egy coffee to go papírpohárból. Micsoda naivság csupán a változás és az új mindenhatósá-
gában hinni! Önmaguk körül keringenek az emberek, azt hiszik, egyre magasabb szintre lép-
nek, pedig újra és újra meg kell birkózniuk azokkal a kérdésekkel, amelyekkel már a görög 
tragédiák is foglalkoztak. Vigasztalta, hogy ezek a valójában megválaszolhatatlan kérdések 
nem tesznek különbséget társadalmi pozíció vagy anyagi javak szerint. Hiába a kapálózás, a 
jóslatok beteljesülnek.

Kinyitotta a szemét. A bútoroknak, amelyek most körülveszik, nincs történetük. Kopást, 
karcolást, foltokat keresett rajtuk. Hiába. Viszonylag újak voltak, tömegcikkek, amiket minden 
város minden áruházában lehet kapni. Nevetséges rajongással őrizte egy-két kincsét. Repedt 
tányérokat, csészéket és egyetlen recsegő széket. Ezt a széket, egyszer megfordította, s meg-
döbbenve figyelte a belőle kiáramló, apró fehérszemcsés port. Akkor még ezt a port is szerette. 
Újkeletű kötődése múltjához őrületbe kergette családtagjait. Változatos rejtekhelyekre dugtak 
el egy-egy repedt kristálypoharat, vagy az öreg csillárról lepottyant üvegdarabokat, de nem 
tudták becsapni, mindig megtalálta elveszettnek hitt tárgyait.

Az a vasárnap bármelyik lehetett volna. Reggeli kávéját itta, kibámult az ablakon, figyelte, 
mint játszik a szél a park fáinak leveleivel. Az utcán edzett nők futották unalmas köreiket, 
fejükön fejhallgató. Egyik kutyájával, másik babakocsival. Ma megint régiségvásár lesz. Ezen 
a napon úgysem szabad dolgozni, ez is valamiféle családi, vallási hagyomány, de nála csak 
egy kifogás a sok közül. Várhatnak a vasalnivalók. Ebédre majd gyorsan összeüt valamit. 
Ehhez igazán ért. Régi beteljesületlen, értelmetlen vágyai nyomasztották, hiszen már szüle-
tésük pillanatában sem hitt bennük, és még most is előtolakodnak. Ha. Így kezdődtek ezek a 
mondatok. Ha úgy tudnék jógázni, mint a mesterem. Fejen állni akármeddig, segítség nélkül 
lemenni hídba és visszajönni. Úgy tekerni a tagjaimat, hogy senki se tudhassa, hol kezdődnek 
és végződnek. Nem. Neki maradt a főzés, amiben igazán kreatív, amihez igazán ért. Körülnéz a 
hűtőben, és még a legkevesebb anyagból is finom ételt tud kihozni. Ez is művészet, még akkor 
is, ha nem fotózza le, nem posztolja.

Kerékpárral vagy autóval menjen? Parkolni nehéz lenne, már késésben van, ilyenkor egy 
talpalatnyi hely sincs, mégis inkább az autó mellett döntött. Nem tudná biztonságosan lelaka-
tolni kerékpárját, egy árva kerékkel és zárral pedig nem akar szembesülni. Ilyet szinte naponta 
lát a bevásárlóközpont melletti tárolónál.

Rossz kedve lett, morgott a vezetőkre, akik nem ismerik a szabályokat, türelmetlenek, elé-
vágnak, ha nem indul el már a sárgánál, rádudálnak, száguldoznak a zebránál. Csak ki kell 
mennie az utcára, máris elrontják hangulatát. Miért is nem kirándulni ment! Dühös lett a hob-
bijára, vasárnapjai ürességére, amit valahogy ki kell tölteni, mint egy kötelező feladatlapot. 

Legalább két utcával előbb állt meg. Inkább gyalogol egy kicsit. Gyakorlott szemmel mérte 
végig a kínálatot. Kevesen voltak, bizonyára a hideg szél miatt. Egyre több a giccses utánzat, 
macskás, kutyás képek, valótlan színek. Elment a bútorok mellett, egyetlen értékelhető darabot 
sem talált. A herendi kávéskészletek árától kirázta a hideg, pedig a földre terített pléden éppen 
olyan zöld petrezselymes tányérkát talált, amilyet pótolnia kellene. Felemelte, forgatta, nem 
talált rajta hibát, mégis visszatette. Majd később, gondolta, pedig részvétet érzett a csésze mi-
att, ami árván hevert a vitrinben.   

A lámpákra nem volt kíváncsi, sem a szőnyegekre. Nem szerette a por szagát, rögtön tüsz-
szögni kezdett már a porszívózástól is. Gyerekkorában minden háznál, de még a paneleknél is 
ott állt a poroló. Tavasszal gyakran ébredt visszhangzó ütések zajára. Igen. Úgy jól ki lehetett 
tisztítani a szőnyegeket. Aztán ecetes vízzel átkefélni. Egészséges, tiszta illat járta át a szobákat 
tavaszi nagytakarítás után. Akkor még tudták az asszonyok, mi az a nagytakarítás. Felülről 
lefelé haladunk, tanította az anyja. Először a nagy tollseprűt adta kezébe, azzal kellett a falról, 
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sarkokból, plafonról leszedni a pókhálókat. A legnehezebb bútorokat is eltolták, a padlót felke-
félték egy géppel, amire pasztát kentek. Mikor végeztek az egész rituáléval, ami minden ősszel 
és minden tavasszal megismétlődött, nem keringtek apró porszemek sem a fénysávokban, sem 
a bútorokon. A tisztaságnak ez, és a semmivel össze nem hasonlítható üde illat a mércéje.

A hosszú, szélein csíkos futó szépen elrendezve védte a drága, kézi csomózású perzsasző-
nyeget. Anyja ott térdelt, s egy kefével igazgatta egyenesre a rojtokat. Ő még ezt is tanulta a 
polgári iskolában. Hogyan legyen jó feleség, rendes háziasszony, hogyan vezesse a kiadások és 
bevételek könyvecskéjét, hogyan tervezze meg a heti menüsort, hogyan főzzön házi szappant, 
egy évben hányszor pucolja meg az ezüstöket. Belefér mindez egy asszony életébe? Ezen 
gondolkodott, és megérezte a molyirtó szagát. Téli bundákat, kucsmákat látott a hatalmas be-
épített szekrényben, amiket levegőztetni kellett, nehogy a moly kirágja az elnyűhetetlen, drága 
szőrméket. Kihordani a teraszra, aztán vissza, a molyirtók közé. Az abroszok keményítése, a 
lekvárok, befőttek eltevése. Sivár, kibírhatatlan életnek látta, ugyanakkor vonzódott is hozzá. 
Az egyszerűségéhez, az otthon biztonságához, ahova csak az jöhet be, akit beengedünk, ahol 
mi irányítunk. Naivan hitt ebben, pedig tudta, hogy az otthon falain átjutnak a rossz hírek, 
ugyanúgy, mint a betegségek és idővel a halál is. 

Ismerős hangra lett figyelmes. Kilenc, tíz, tizenegy, számolta az ütéseket. Elindult. Jobbra-
balra tekerte a nyakát, és meglátta nagyapja falióráját. Pontosan olyan világos barna a színe, 
olyan az ajtaja, az üvegbetétek. Megmerevedve állt, az árus ugrásra készen figyelte. 

Ezt a firtató, erőszakos arcot nagyon nem szerette, így inkább gyorsan továbbment. Tett né-
hány céltalan, mélázó kört, mire eldöntötte, hogy megveszi.

Boldogan mutatta férjének szerzeményét, s meglepődött, mert az óra még neki is tetszett. 
Együtt keresték a megfelelő helyet. Kinyitotta az üveges ajtót, hogy belül is kitörölje a port, 
amikor leesett a földre egy papírdarab. Széthajtogatta. Fekete tinta, szép egyenletes zsinórírás, 
ilyet csak az anyja naplójában látott. Megdöbbent, amikor elolvasta. Úgy hangzott, mintha az 
ismeretlen szeretné megindokolni az óra eladását. Sosem fogja megtudni, hogy ez pontosan 
illik az ő családjára is. 

Nagyapámhoz nem illett, mert maga osztotta be idejét. 
Anyámat pedig idegesítette minden apró zaj, ez az óra pedig minden egészet végigüt.  
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